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Bűnbocsánat.
(Máté ev. IX. 1 -8 .)

z a szó nem kedves a
világ előtt. Nem szereti.
Ha bűnt cselekedett, ak
kor is nehezen ismeri
el magát bűnösnek, ne
hezen kéri, sőt sokszor
nehezen fogadja is el a bocsánatot.
Mindattól, ami a világ életében kívána
tos és édes, mily messze-messze van ez
a szó: bűnbocsánat!
Senki azt meg nem szerezheti ne
ked, senki nem ajándékozhatja, senki
nem közvetítheti, magadnak kell meg
küzdeni érette. A bűnbocsátó cédulák
kora lejárt, már hiszékeny emberek sem
adnának pénzt érte. A reformáció vissza
adta az egyéni felelősség mélységes igaz
ságát az emberiségnek: a bűnös nem
számíthat senkire, neki saját magának
kell a bűnbánat útját megjárva elérni a
bűnbocsánatot.
A bűnbánó szív jóvátenni, helyre
hozni akar. Nagy áldás az, ha tudja is
megcselekedni. De mit tegyen az a sze
gény szív, amelyik olyan bűnöket hor
doz, melyeket szerettei, barátai fel nem
oldhatnak? Aki nem a családi kötelé
kek, nem a világi élet kötelességei és
viszonylatai ellen, hanem az emberi ne
messég, az istenfiúság ellen vétkezik?

Mit tegyen az a szegény szív, aki meg
sértette láthatatlan mennyei Atyját, kitért
lelkiismerete ösztönzései elől, szembe
helyezkedett azokkal a kötelezettségek
kel, melyeket szívébe írottaknak érzett?
Az ilyen bűnös boldogtalan lesz, — de
hiába siratja őt szerető szív, senki nem
tud segíteni rajta.
Az ilyen bűnös ember nézzen ebbe
az evangéliumi történetbe és lássa meg
az Üdvözitőt, a minden emberek Meg
váltóját, amint az évekig mozdulatlan
beteg fölé hajolva nem azt mondja neki:
gyógyulj meg, — hanem igy szól: „Bíz
zál, megbocsáttattak neked a te bűneid“.
Nézzen a wittenbergi vártemplom kapuja
felé, ahová kiszegeztetett: „Minden ke
resztyén, aki bűnei felett őszinte bána
tot és keserűséget érez, Isten kegyelmé
ből, bűnbocsátó levelek nélkül is részese
Krisztus és az anyaszentegyház összes
javainak“. Hallgasson az apostoli bízta
tásra: „megigazittatunk ingyen, Isten ke
gyelméből, a Jézus Krisztusban való
váltság áltar . . . Mert amilyen messze
van ez a sz ó : bűnbocsánat, mindattól,
ami kedves és kívánatos a világnak,—
éppen olyan közel van a bűnbánó s z í v
számára a Jézus Krisztusban való váltság által. . .
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Masznyik Endre dr. halála.
Ismét nagy halottunk v an : a Császárfürdő
egyik kabinjában okt. 12-én agyszélhüdés érte
Masznyik Endre dr. ny. teológiai igazgatót, a
magyar evangélikus teológusok legkiválóbbikát. A
hírneves tudóst eszméletlen állapotban vitték a
mentők az Új Szent János-kórházba, ahol Kaszper Károly dr. főorvos osztályán helyezték el. Az
orvosi tudomány mindent megpróbált, hogy a
nagynevű tudós életét megmenthesse, de már nem
volt segítség: Masznyik Endre dr. huszonnégyórai
szenvedés után, anélkül, hogy visszanyerte volna
eszméletét, kilehelte lelkét.
A hírneves tudós hirtelen halála annál tragikusabb jelentőségű, mert csak nemrég alakult Rákosi
Jenő vezetésével országos bizottság, amely nagy
arányú ünnepségeket készített elő a közeljövőben
megtartandó hetvenéves születési és félszázados
írói jubileumára. A bizottság pompás emlékalbumot
tervezett ez alkalomból, amely magasztaló szavak
kal Írja le Masznyik Endre egyéniségét. Életének
főműve az Újtestámentomnak magyar nyelvre való
lefordítása, s ezt a munkát úgy a teológia, mint
a költészet képviselői a nagy bibliaforditók, Heltai
és Károli fordításaival állították egysorba.
Masznyik Endre 1857-ben született Tíszaföldváron és tanulmányai elvégzése után 1881-ben
a Selmecbányái evangélikus főgimnázium, majd
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A nagy nap.
Részlet dr. Masznyik Endre „Luther" c. életrajzának „Harc
Róma ellen" c. fejezetéből.

Ha valaki, Luther Márton hű és igaz fia volt
az ő egyházának. Arra bizony még csak nem is
gondolt, hogy azzal és annak fejével, a pápával
szakítson. Ellenkezőleg, szent meggyőződése volt,
hogy Krisztusával és az evangéliommal egyházában
mindvégig megmaradhat. Sőt — akárcsak Pál
apostol, mikor még Saul volt, — ő is hitte, hogy
egyháza szent közösségén kívül nincsen számára
hely, nincsen üdvösség sem. „A harc küszöbén —
mondá később maga — én is vad pápista valék,
annyira ittas a pápa tanától, hogy kész örömmel
öltem volna, vagy segítettem volna ölni rakásra
mindazokat, akik a pápának csak egy percre is
megtagadják az engedelmességet".
Csak mikor választania kellett Krisztus és a
pápa, az evangéliom és a római tan között, akkor
állt a Krisztus s az evangéliom mellé.
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egy év múlva a pozsonyi evangélikus teológia
tanára, később pedig igazgatója lett. Tevékeny
részt vett a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság
megalapításában, legnagyobb sikereit pedig egyház
tudományi munkáival érte el. Közel harminc kötet
könyvet írt és a reformáció négyszázados évfordu
lójára ő adta ki Luther Márton műveit és ugyan
csak ő írta meg a nagy reformátor életrajzát is,
ami megjelenésekor igen nagy feltűnést keltett.
Legnagyobb munkája a biblia modern lefordítása
volt. Dacára öreg korának, a legutóbbi időben is
szorgalmasan dolgozott, hogy nagy munkáját be
fejezze.
Mint egykor a pozsonyi evangélikus teológia
igazgatója, valóságos evangélikus tudományos aka
démiát szervezett maga körül Pozsonyban. A Ma
gyar Protestáns Irodalmi Társaság megalakításában
is tevékeny részt vett. Korszakos alkotásai a teo
lógiai szakirodalom terén: Pál apostol élete, a
Római levélről írott műve; továbbá az Evangélikus
dogmatika, mely a másvallású teológusok körében
is feltűnő elismerést váltott ki éppen úgy, mint
Jézus élete című műve is. Egy kis könyvtárt töltenének meg a különböző helyeken megjelent dolgo
zatai és cikkei. A hittudományi vitairodalom terén
hervadhatatlan érdemeket szerzett.
Pozsonyból nyugalombavonulása után Ercsi
ben telepedett le. Élete utolsó éveiben sok csapás
érte. Teste elfáradt, de ha a magyarságról és valA harc kitörésének alkalmi oka a bűnbocsátócédulák árulása volt. A róm. katholikus egyház
tanítása szerint ugyanis a bűnöket nem az Isten,
hanem az ő földi helyettese, a pap bocsátja meg.
Azért azokat a papoknak kell meggyónni! S a
bűnbocsánat feltétele nem a megtérés és a hit,
hanem a papkiszabta jócselekedetek elvégzése.
S ha valaki nem végzi el, ha bűnben hal meg?
Az sem baj. Evégre találták ki, mint mentőeszközt,
a tisztítótüzet, a purgatóriumot. Pénzért misét
mondatnak a megholt lelki üdvéért, — és az egy
ház, mint a Krisztus érdemének, a Mária és a
szentek felesleges jócselekedeteinek raktárosa, e
kincsekből bűnbocsánatot osztogat a gyötrődő telkek
nek s így kiszabadítja azokat is a purgatóriumból.
A lelki üdvösségnek ez a pénzért való áru
lása ebben az időben virágkorát élte. Ennél gyalá
zatosabb üzletet a világ még nem látott. A bűn
bocsánatért még csak nem is kellett Rómába, —
búcsúra menni, — maga Róma kereste fel a bűnös
lelkeket és kínálta nekik a bűnbocsátócédulákat,
mint lelki zálogleveleket úton és útfélen. S ilyen
cédulákat a megholtakért is lehetett váltani.
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lásáról tett bizonyságot: ifjú tűz égett a szemében
s a hangja lelkes és lebilincselő volt. Magyarsá
gáért hevülő lelke egy egységes nemzeti vallásban
szerette volna tömöríteni nemzetét. Erről szól leg
utóbbi, Karácsonyi levél a katholikusokhoz című
hatalmas kiáltványa.
A temetés szombaton, okt. 15-én d. u. lI A
órakor volt a Kerepesi temetőben. 14 lelkész kísé
retében vonult be a gyászterembe dr. Raffay Sán
dor püspök. A gimnáziumi énnekkar gyászéneke
után a püspök úr Pál apostol Filippibeliekhez írott
levele 3, 12. alapján mondott búcsúztató nagy
beszédet a Krisztus által megragadott lélekről, mely
közöttünk fáradhatatlanul annyit munkálkodott s
most Pál apostol és Luther Márton alakja között
távolodik el előlünk az örökkévalóságba. A teoló
giai kar nevében dr. Szlávik Mátyás ny. teol. akad.
dékán, a Budai Luther-Szövetség és a Hegyen
épített város szerkesztő bizottsága nevében dr.
Schindler Gyula, a szövetség nőtagjai nevében
pedig Borbély Ilonka mondott búcsúbeszédet. A
sírnál a püspök úr imája után Józan Miklós uni
tárius püspöki vicárius az unitárius egyház nevé
ben mondott búcsút bátor pártfogójának, majd a
lelkészi kar éneke közben alábocsátották a sírba
s a fővárostól adományozott díszhelyen elhantolták
dr. Masznyik Endrét. Emléke közöttünk áldott és
tisztelt marad. Megváltójáért való munkálkodása
példa legyen előttünk!
Németországban a lélekvásár élén a fiatal
brandenburgi Albert, birodalmi hercegprímás, mainzi
és magdeburgi érsek állott, aki a pápától állását,
az egyházi törvény ellenére, rengeteg pénzért sze
rezvén meg 25 éves korában, maga is fülig adós
volt s éppen azért kapott a jó alkalmon s fele
keresetre vállalta a céduláknak árusítását, hogy
hitelezőit, a Fugger-bankárokat kielégíthesse. A
Fuggerek előtt azonban nem nagy becsülete lehe
tett, mert ezek az ő cédulaárusai mellé ügynököket
adtak, akik a befolyt pénz rájuk eső felét mindjárt
le is foglalták volt.
A bűnbocsánatnak különben szabott ára volt.
Királyok, érsekek, püspökök és egyéb főurak 25
rajnai aranyforintot, kereskedők, iparosok 1— 1Va
forintot, a szegények pár fillért, vagy semmit sem
fizettek. A holtakért kevesebbet. Sőt az egyes
bűnöknek is más-más ára volt. Legdrágább volt
a templomrablás, legolcsóbb a purgatóriumból való
kiváltás. S ekívül árult még hús-, tej-, vaj-, tojás-,
váltócédulákat is. Aki ilyet vásárolt, fel volt mentve
a , böjt alól.
Mikor Luther Tetzelnek e gyalázatos üzel-
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Rothermere lord válasza
Geduly Henrik püspöknek.
■*

A tiszai ev. egyházkerület legutóbb Miskolcon
tartott közgyűléséről üdvözlő táviratot küldött Rothermere lordnak. A táviratra a lord a következő
választ küldte:
Főtisztelendő
Geduly Henrik úrnak, a magyar tiszai ev. egyházkerület püspökének
Miskolc.
(Magyarország.)
A legmélyebb rokonszenvvel fordulok az Ön
gonoszul megcsonkított egyházkerülete felé. Való
ban rendkívül nehéz annak az egyháznak a hely
zete, melynek négyötöd egyházkerületét számos
történeti nevezetességű várossal együtt elszakították
és idegen hatalom igája alá hajtották.
Boldog vagyok, hogy a művelt világ figyel
mét sikerült felhívnom arra az igazságtalanságra,
mely alatt szenved Magyarország s meg vagyok
róla győződve, hogy a felszabadulás napja már
nincsen nagyon messze. Biztosíthatom, hogy addig
nem fogok felhagyni fáradozásaimmal, amig azokat
siker nem koronázza.
Tisztelettel vagyok kész szolgája
ROTHERMERE.
mérői először értesült, szent haragjában imigyen kiál
tott fel: „No de most már, ha Isten is úgy akarja,
belefujok a trombitába". S nemsokára meg is tette.
1517. őszén Tetzel már Vittenberghez köze
ledett. E hírre Luther, mint a jó pásztor, ha farkas
ordítást hall a karámja közelében, szintén úgy riadt
fel. Mikor pedig személyesen kellett tapasztalnia,
hogy egyik-másik híve már a cédulákból vett is és
azt, amit ö maga nagy lelkivívódás után, ingyen
kegyelemből nyert meg, — a lelkiüdvösséget hit
vány pénzért akarja megvenni, elhatározta, hogy
addig is, míg az anyaszentegyház a hit vitás dol
gaiban végérvényesen döntene, nehány fontos kér
dést megvitatás végett a tudós világ elé terjeszt.
A bevett egyetemi szokás szerint tehát 1517. október
31-én isteni sugalatra 95 latin nyelvű tételt szege
zett ki a vittenbergi vártemplom ajtajára.
E vártemplomot Bölcs Frigyes, a szász vá
lasztófejedelem a „Minden szentek" tiszteletére
emelte. Kedves búcsújáróhelye volt az a népnek.
S miért ne ? Hiszen belül telisded-teli volt a meg
holt szentek drága maradványaival: szent kopo
nyákkal, csontokkal.
(Folytatjuk.)
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A prédikáció hatása.
Ezelőtt 25 évvel szakadt el magyar hazájától
fiatal leánykorában és új otthonra talált Pennsylvánia
egyik városában, ahol férjhez ment egy vagyonos
amerikai polgárhoz. Hazaszeretettől ösztönözve rá
szánta magát a hosszú útra, hogy hazáját viszont
láthassa. Itt időzésekor ellátogatott a Deák-téri ev.
templomba, ahol éppen Raffay Sándor dr. ev.
püspök mondott beszédet. A prédikáció oly eme
lőén hatott lelkére az amerikai-magyar nőnek, hogy
meghatottságának cselekedetben is kívánt kifejezést
adni, aminek megvalósítása céljából elhatározta,
hogy áldozatát a Protestáns Orsz. Árvaháznak jut
tatja, ahol testvére, ki székesfővárosi főtisztviselő,
gyermekkorát töltötte. Meglátogatta az árvaházat
és ott az igazgatónak átadott 20 dollárt hálája
jeléül. Az árvaház, amely jelenleg 130 árvagyer
meket gondoz kellő fedezet nélkül nemzetünk jövője
érdekében, jelentékeny összegű adományhoz jutott
Raffay Sándor püspök prédikációja révén.

HÍ RE K.
ISTENTISZTELETEK SORRENDJE
1927. október 23-án :
Hely

Óra
délelőtt
délután

fél 10
Deák-tér (német)
ti
Deák-tér (magyar)
6
Deák-tér (magyar)
10
Fasor (ifjúsági)
11
Fasor
4
Fasor
5
Fasor (német)
9
Kőbánya
11
Simor-utca 51.
10
Rékóczi-út 57.
fél 11
Gyarmat-utca 14.
Üllői-út 24.
10
Véci-út 61.
10
Bécsi kapu-tér
11
10
Zichy-utca 7.
Horthy Miklós-út 27.
11

Lelkész neve
báró Podmaniczky Pál
dr. Raffay Sándor
Ruttkay M. Gyula
Wiczián Dezső
Németh Károly
Késmárszky Lajos
Broschkó G. A.
Hudák János
Majba Vilmos
Morhács Márton
Ligeti Ede
Martony Elek
Rimér Jenő
Ruzsicska László
Mohr Henrik
Tomcsányi László

Budafokon Petrovics Pél prédikál.
Október 30-án, vasárnap, a Deák-téri templomban
Ruttkay M. Gyula, a fasori templomban Kemény Lajos
prédikál és úrvacsorát oszt. A kőbányai templomban Majba
Vilmos prédikál.
Október 31-én, d. e. 9 órakor a Deák-téri templom
ban ifjúsági istentiszteleten prédikál Gaudy László, 11 óra
kor a felnőtteknek dr. Kirchknopf Gusztáv, utána úrvacsora
osztás. A fasori templomban d. e. 11 órakor ifjúsági isten
tiszteleten prédikál dr. Szuchovszky Lajos.

Október 31-én d. u. 6 órakor a Vigadó
ban és a régi képviselőházban, a protestánsok
közös reformációi ünnepe. Szónokok: dr. Raffay
Sándor és dr. Ravasz László püspökök és a
Lutheránus Világkonferencia végrehajtó-bizott
ságának tagjai. — A Vigadóból kiszorultak
számára a Deák-téri templomban, a régi kép
viselőházból kiszorultak számára a Kálvin-téri
ref. templomban fognak beszédek tartatni. —
A Vigadóba és a Képviselőházba szóló jegyek
lelkészi hivatalainkban kaphatók. Elvárjuk, hogy
méltóságteljes ünnepeinken minden evangéliku
sunk résztvesz.
Egyetemes gyűlés. A magyarhoni evang.
keresztyén egyetemes egyház évi rendes egye
temes közgyűléséi f. évi október hó 27-én tartja.
A közgyűlés tárgyai: Az egyetemes felügyelő
jelentése, a bizottságok jelentései, az egyházkerületek terjesztései, fellebbezések és indítvá
nyok. A bizottsági ülések az eddigi szokástól
eltérőleg nem a közgyűlés hetében, hanem
október 20-tól kezdődőleg tartatnak meg, azok
nak nyugodt menete s így munkájuk eredmé
nyessége érdekében. Az ezidei egyetemes köz
gyűlést különösen nagyjelentőségűvé teszi az az
örvendetes tény, hogy azon, mint vendégek jelen
lesznek a Lutheránus Világgyűlés végrehajtó
bizottságának tagjai.
A Magyarhoni Ágost. Hitv. Evang. Miszszióegyesület f. évi október hó 23-án déli 12
órakor Budapesten a Deák-téri iskola dísztermé
ben (bejárat: Sütő-utca 1.) tartja évi rendes
közgyűlését, melyre a missziótanács és a miszszióegyesület tagjait, valamint az evangélikus
hittérités ügyének barátait szeretettel meghívja
az elnökség. — A közgyűlés és a vele kapcso
latos istentiszteletek és ünnepélyek időrendje:
Okt. 22-én, szombaton d. u. 5 órakor a misszió
tanács ülése a német lelkészi hivatal irodájában,
IV., Deák-tér 4. I. 22-én, szombaton d. u. 6 óra
kor a Deák-téri Luther-Szövetség missziói estélye
a Deák-téri evang. iskola dísztermében, (bejárat:
Sütő-utca 1.) 23-án, vasárnap d. e. fél 10 órakor
német ünnepi istentisztelet a Deák-téri templom
ban. 23-án, vasárnap d. e. fél 11 órakor ünnepi
istentisztelet a norvég misszió kápolnájában
(VII., Gyarmat-utca 14.) 23-án, vasárnap d. e.
11 órakor magyar ünnepi istentisztelet a Deák
téri templomban. 23-án, vasárnap d. e. 11 óra
kor magyar ünnepi istentisztelet a fasori tem
plomban. 23-án, vasárnap déli 12 órakor a
misszióegyesület közgyűlése a Deák-téri iskola
dísztermében. 23-án, vasárnap este 6 órakor
németnyelvű missziói estély a Deák-téri iskola
dísztermében.

1927. október 23.

EVANGÉLIKUS CSALÁDI LAP

A Magyarhoni Evangélikus LelkészEgyesület 1927. október hó 26-ik napján d. e.
9 órai kezdettel, Budapesten a Deák-téri evan
gélikus egyház tanácstermében rendes évi köz
gyűlést tart a következő tárgysorozattal: 1. Köz
ének. 2. Irásmagyarázat s ima. Bartos Pál. 3.
Elnöki megnyitó. 4. Elnöki jelentések. 5. Az új
nyugdíjintézet ügye. Előadó: Wagner Ádám.
6. Gyakorlati lelkészképzés. Előadó: Stráner
Vilmos. 7. Az én házam imádságnak háza.
Előadó: Hering János. 8. Lelkészi korpótlék.
9. Pénztári jelentés. 10. Esetleges indítványok.
Erre a közgyűlésünkre egyházunknak összes
lelkészeit, theol. tanárait, vallástanárait, segéd
lelkészeit, valamint egyházunknak mindenrangú
felügyelőit testvéri szeretettel meghívjuk. Meg
hívjuk azzal a kéréssel, hogy a gyűlésen a jel
zett időpontban pontosan megjelenni s az ott
tárgyalandó új nyugdíjintézet kérdésére vonat
kozó jegyzeteiket s esetleges javaslataikat írás
ba foglalva magukkal hozni szíveskedjenek,
hogy ez a főfontosságú kérdés minden további
tétovázás nélkül megoldható legyen.
A Deák-téri Luther-szövetség 30-án,
vasárnap d. u. V47-kor tartja reformációi emlék
ünnepét a Deák-téri iskolák dísztermében.
Ünnepi szónokok: Dr. Szigethy Lajos ny. főgimn. tanár és a külföldi delegátusok egyike.
A fasori Luther-szövetség és az ifjúsági
Luther Márton-kör reformációi ünnepélyét októ
ber 30-án vasárnap d. u. 5 órakor tartja a fasori
gimn. dísztermében. Utána szövetségi közgyűlés.
Az Angyalföldi Luther-szövetség október
30-án, vasárnap d. u. 4 órakor, a VI., Üteg-u.
polgári leányiskola tornatermében reformációi
emlékünnepet rendez, melyen minden érdeklődőt
szívesen látunk. Hamvas József fog előadást
tartani.
Közös presbiteri értekezlet. Dr. Raffay
Sándor püspök és dr. Haberern J. Pál közös fel
ügyelő, együttes értekezletre hívta össze okt. 18-án
a pesti magyar és német egyházak összes presbi
tereit és a lelkészköri tanácstagokat is. Az együt
tes értekezlet behatóan foglalkozott a Lutheránus
világkonvent végrehajtóbizottságának budapesti pro
gramjával, az egyetemes gyűlés és a reformáció
ünnepének eseményeivel, valamint a Luther-szobor
ügyével. Ezek az együttes tanácskozások a közel
jövőben gyakran meg fognak ismétlődni.
Az ev. p apnék ezévi konferenciáját a
dunántúli kerület papnéi rendezik. A tanácskozá
sok zártak, — az egyetemes közgyűlés előestéjén,
26-án d. u. 6 órakor a Deák-téri templomban tar
tandó vallásos-estélyre azonban a pesti gyülekezet
tagjait szeretettel hívja és várja az elnökség.
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Bendl Henrik, a Deák-téri pénztárak főpénztárnoka, a napokban töltötte be 75-ik élet
évét s egyben egyházi szolgálatának 40-ik évét.
Bendl Henrik mindnyájunk szeretetét és nagyra
becsülését bírja, de szerénységében most is ki
tér minden elismerés és ünneplés elől. A leg
utóbbi gazdasági bizottsági ülésen Fuszek István
közgondnok üdvözölte őt, amihez mink is mind
nyájan legjobb kivánatainkat kapcsoljuk és reá
Istennek gazdag áldását kérjük.
A Lutheránia énekkar szerepel: f. hó
22-én a külmisszió vallásos estélyén ; 26-án,
szerdán d. u. 6 órakor, az Ev. Papnék Orsz.
Szövetsége által a Deák-téri templomban ren
dezett vallásos estélyen ; 30-án a délelőtti isten
tiszteleten és a d. u. aA7-kor a díszteremben
kezdődő reformáció emlékünnepen; 31-én d. e.
az istentiszteleten.
Női munkakiállítás. A Magyar Prot. Nők
Orsz. Szövetsége nagybányai Horthy Miklósné
őfőméltósága fővédőségével, gr. Bethlen István
ná, gr. Ráday Gedeonná, Raffay Sándorné, Ra
vasz Lászlóné, Józan Miklósné, Pesthy Pálné,
Petri Pálné védőségével női munka kiállítást
rendez. A kiállítás megnyílik 1927. október 21-én
d. u. 3 órakor. Nyitva d. e. 10-től este 7 óráig.
Délután 6—7 óra között kiváló művészek fel
léptével műsoros előadás. Buffet egész nap. Be
lépőjegy d. e. 10-től d. u. 3-ig 50 fillér, azontúl
1 P. Mindenkit szeretettel hivunk és várunk.
A Deák-téri templom családi hírei.
Kereszteltük: Tóth Júlia,Tráger Herbert Oszkár,
Vida Mária Teréz, Dobronay Margit Olga, Vé
kony Zsuzsánna. Eskettük : Wolfshaendl Gyula
ev.—Horváth Katalin r. k., Windt Oszkár Gusz
táv ev.—Kaiser Ilona Anna r. k., ifj. Becsei Ist
ván ev.—Sólyom Mária ev. Temettük: Böbék
Pál 12 éves, Stromfeld Aurél 49 éves, Dr. Masznyik Endre 70 éves, Sebestyén Lajos 45 éves.
Szirmay Júlia 25 éves. Adom ányok: Stészer
Imby szabad rendelkezésre 5 P, Stészer Mária
az „Evangélikusok Lapjá“-ra 5 P, N. N. egy
Ujtestamentomot és több könyvet adott a kórházi
betegek számára. N. N. két Ujtestamentomot és
több könyvet ugyanarra a célra.
A fasori templom családi hírei. Keresz
telés : Déván László, Szűcs Jenő, Márk Imre.
Esketés: Novák Imre—Horváth Anna, RegulyKralovic Miklós—Gulyás Eszter, Gulyás Fe
renc—Rákos Margit, Szó József—Dene Erzsébet,
Hollós Imre—Saly Jolán. Temetés: Popp Richárd
24 éves, Hosszú Tamás 67 éves, Engelhardt
Karola 48 éves. Adom ányok: Sóvári Mária 5,
Popp Richárd 20, dr. Erőss Lajos 10 P. Szegé
nyeknek Molitórisz Józsefné férfi ruhát adomá
nyozott. Ev. Családi Lap terjesztésére Kasper
István 3 P. Prot. Árvaháznak Nagy Istvánná 10,
Machalek Sándor 10 P.

„Protestáns Nőszövetség" kiállítása a
pesti Vigadóban okt. 21—26., d. e. 10
órától, este 7-ig“.
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Felhívás a budapesti Iparosképző Protes
táns Egylet a székesfőváros támogatásával neves
előadókkal, az esti órákban népakadémiai elő
adásokat rendez. Felhívjuk olvasóink figyelmét
ezen ingyenes tanfolyamokra annak tudatában,
hogy evangélikus népünk mindig törekedett az
ismeretek minél bővebb elsajátítására. Iparosok,
munkások, férfiak, nők használják fel az alkal
mat : művelődésükkel tegyék könnyebbé életük
boldogulását. Jelentkezni lehet bármikor felekezetre való tekintet nélkül, hívja ismerőseit is :
VIII., Alföldi-u. 13. Szuchovszky Gyula titkár.
A Magyar Református Diákok Soli Deo
Glória Szövetségének bécsi tanulmányútja.
Református főiskolás leány- és fiúdiákok részére
5 napos tanulmányútat rendez a Soli Deo Gló
ria Szövetség Bécsbe. Résztvehet rajta fentiek
közül mindenki, aki a „Református Diákmoz
galom" előfizetője. (Előfizetési díj: félévre 1 60P.)
Indulás: Bpest, Keleti-pályaudvarról, október
29-én reggel a 8 órai személyvonattal. Találkozás
a Keleti-pályaudvaron a személypénztárak előtt
7 órakor. A tanulmányút vezetője Szőke Imre
lelkész és Mátéffy Béla tanárjelölt. Női vezető
ről külön gondoskodunk. Visszaérkezés Buda
pestre november 2-án, este. Részvételi költségek:
fiúk részére 28 P, leányok részére 34 P. Az ár
különbözetet a leányoknál külön szállodai szobák
ára teszi. A részvételi díjban bennfoglaltatik az
útiköltség Budapestről Bécsbe és Bécsből vissza
Budapestig, a vizűm díja, négy éjszakai szállás
és étkezés. Első étkezés szombat esti vacsora
Bécsben, utolsó a szerdai ebéd a győri állomá
son. Ezenkívül mindenki 4 pengőt számítson
villamosköltségekre és belépti-dijakra. A tanul
mányútra jelentkezni lehet a meghosszabbított
határideig: október 25. kedden déli 12 óráig,
útlevél és részvételi díj felének beküldésével.
Az osztrák vízumot a Szövetség szerzi meg.
Jelentkezni lehet és a Református Diákmozga
lomra előfizetni a Szövetség központjában:
Budapest, IX., Kálvin-tér 7. II. em. 5.

A Deák-téri magyar lelkészi hivatal új
telefonszáma: Teréz 285—06.
Lakatos és házi szerelőmunkát, javításokat olcsón
elvállal Keszler Sándor, VII., Rottenbiller-utca 35. Telefon:
József 325—09.
Kisgellérthegyen, Szittya-utca 4. számú egyemeletes
modern villa szabadkézből eladó.
Hölgyfodrász-szalont nyitottam, a legkényesebb
ízlésnek megfelelően s olcsón óhajtom a hölgyeket ki
szolgálni. Hitíestvéreink szives támogatósát kéri özvegy
Péceli Lajosné Budapest, VI., Nagymező-utca 66.

1927. október 23

Két szoba-konyhás lakásom villanyvilágítással, el
cserélném jövedelmező hózmesterséggel. Kisebb javításo
kat vállalok. Cím- és információt nyújt a gazdasági hiva
tal, IV., Deák-tér 4. I. emelet.
Egy pengőért 4 fogásos ebéd kapható : Bahil Emí
liánál VI., Szondy-utca 37a. 1. emelet 6.

1927. október 23.
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Minden bevásárlásánál hivatkozzék lapunkra!
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1927. október 24

Minden bevásárlásánál hivatkozzék lapunkra!

„Fébé“ Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda, Budapest, VII., Damjanich-utca 28b. — Felelős: Fekete Géza.

